ПРОТОКОЛ

№64

от заседание на Общински съвет – Дългопол
гр.Дългопол, 17.12.2014 г.

Днес, 17.12.2014 г. в гр.Дългопол, в залата на Общински съвет – гр.Дългопол от 14:30 часа,
се проведе 64-то редовно заседание на Общински съвет – Община Дългопол, Варненска област.
Присъстваха 16 от общо 17 съветника.
Николай Христов - Председател на Общинския съвет обяви, че заседанието е законно – редовно
е свикано, присъстват повечето от половината от общия брой съветници, поради което може да
бъде открито.
Присъстват:
1. Николай Иванов Христов – присъства
2. Радка Илиева Дукова - Русева – присъства
3. Даниела Маринова Костадинова - присъства
4. Добромир Василев Иванов – присъства
5. Мустафа Юнуз Исмаил – присъства
6. Хюсеин Реджебов Ибов – присъства /отсъства от 14:30ч. до 15:30ч./
7. Ферхан Юсеин Хасан – присъства
8. Насуф Юсуфов Насуфов – отсъства
9.Хатидже Мехмед Чолак – присъства
10.Александър Неделчев Александров – присъства
11.Васил Радославов Василев – присъства
12. Евгения Илиева Русева – присъства
13. Борислав Благоев Николов – присъства
14. Емил Димитров Енев – присъства
15. Халил Салиев Насуфов – присъства
16. Руска Йорданова Иванова – присъства /отсъства от 14:30ч. до 14:45ч./
17. Тодорка Божкова Вълчева – присъства
Предварително обявен проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Питания и предложения от граждани
2.Информация във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти по Оперативни
програми финансирани от Европейските фондове.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
3. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет по
изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ
Становище: ПК” Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община
Дългопол
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
5.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет

6. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
дейността по събирането на твърди битови отпадъци.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Татяна Михалева-Гл. експерт Екология
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
7. Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно: Предложение за
освобождаване от такса битови отпадъци на общинските образователни, културни и здравни
заведения на територията на Община Дългопол за 2015г.
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”
8. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъци през
2015г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева-Гл. експерт Екология
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”
9.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на
Плана за Капиталови разходи за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнението на Капиталовата програма за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на отчет
за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на Община Дългопол
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
12. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изпълнението на
бюджета за 2014г. и за получените и изразходвани средства от ЕС към 31.10.2014г. и неговата
актуализация.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
13. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разпределение на
броя персонал във функция столово хранене в училищата в община Дългопол осигуряващи столово
хранене
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и
бюджет”
14. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 03/321/01312 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект "Реконструкция и изграждане
на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и
отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП

Становище: ПК”Финанси и бюджет”
15. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване
на община Дългопол с проектно предложение по инвестиционен проект „Интегрирано управление
на водите в Община Дългопол за агломерации гр.Дългопол и с.Цонево” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 20142020г.”.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Финанси и бюджет”
16.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
Н.Христов-Предс.на ОбС: Аз имам предложение, като т.2 от дневния ред да бъде добавена
Докладна записка от Николай Христов-Председател на ОбС, относно: Поемане на транспортните
разходи на Зийнеб Зия. Имате ли други предложения? Няма. Който е съгласен докладната да бъде
включена като т.2 от дневния ред на днешното заседание, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Който е съгласен проекта за дневен ред да бъде приет за дневен ред на
днешното заседание с така направеното допълнение, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
ПРИЕМА СЕ.
Приет Дневен ред:
1.Питания и предложения от граждани
2. Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС, относно: Поемане на
транспортните разходи на Зийнеб Зия
Вносител: Николай Христов – Председател на ОбС
Докладчик: Николай Христов – Председател на ОбС
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
3.Информация във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти по Оперативни
програми финансирани от Европейските фондове.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти”
4. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет по
изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Славчо Славов – Гл. експерт УЗГФ
Становище: ПК” Териториално устройство и екология” и ПК”Собственост и стопанство”
5. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община
Дългопол
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол

Докладчик: Цвета Костова – Зам.-кмет по ОКМСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
6.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Кинка Балинова – Секретар на Община Дългопол
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
7. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
дейността по събирането на твърди битови отпадъци.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол,
Докладчик: Татяна Михалева-Гл. експерт Екология
Становище: ПК”Териториално устройство и екология”
8. Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник, относно: Предложение за
освобождаване от такса битови отпадъци на общинските образователни, културни и здравни
заведения на територията на Община Дългопол за 2015г.
Вносител: Александър Александров – Общински съветник
Докладчик: Александър Александров – Общински съветник
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”
9. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на
план-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъци през
2015г.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Татяна Михалева-Гл. експерт Екология
Становище: ПК”Териториално устройство и екология” и ПК”Финанси и бюджет”
10.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Актуализация на
Плана за Капиталови разходи за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
11.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Отчет за
изпълнението на Капиталовата програма за 2014г.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
12.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Приемане на отчет
за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на Община Дългопол
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
13. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Изпълнението на
бюджета за 2014г. и за получените и изразходвани средства от ЕС към 31.10.2014г. и неговата
актуализация.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Нина Димитрова - Нач. отдел БФСД
Становище: Всички постоянни комисии + Председателски съвет
14. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Разпределение на
броя персонал във функция столово хранене в училищата в община Дългопол осигуряващи столово
хранене
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК”Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и
бюджет”
15. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Издаване на
запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,

обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по
договор № 03/321/01312 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект "Реконструкция и изграждане
на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и
отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”, сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Финанси и бюджет”
16. Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Кандидатстване
на община Дългопол с проектно предложение по инвестиционен проект „Интегрирано управление
на водите в Община Дългопол за агломерации гр.Дългопол и с.Цонево” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 20142020г.”.
Вносител: Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол
Докладчик: Веселин Върбанов-Дир. дирекция ИППОП
Становище: ПК”Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Финанси и бюджет”
17.Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно: Заявления за
еднократна помощ.
Вносител: Маринка Иванова-кмет на Община Дългопол
Докладчик: Цвета Костова-Зам.кмет по ОКМСД
Становище: ПК „Здравеопазване и социални дейност”
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Питания и предложения от граждани.
Анатоли Ангелов – гражданин: Уважаеми г-н Председател на Общински съвет, уважаеми
общински съветници, дами и господа.Бих желал накратко да Ви запозная с един случай, доста
показателен за отношението на Общинска администрация и кмета към неудобни проекти и
инвеститори в Община Дългопол. Може би някои от Вас знаят, че фирмата, която аз
представлявам, в момента изпълнява проект за засаждане на 172 дка винени лозя в землището на
село Цонево, община Дългопол. Общата стойност на инвестицията е в размер на 768 711 лева,
като финансовата помощ от Държавен фонд Земеделие е в размер на 576 534 лева. Завършен е
първият етап „Подготовка на терена“ и са инвестирани над 100 000 лева. Вече съм сигурен, че
този проект върви така добре, защото няма нищо общо с административно обжалване от страна на
община Дългопол. Паралелно с това се разработва и проект за винарска изба с капацитет 300 тона
грозде, за която вече е готов идейният проект, технологичната част и е осигурено финансирането.
Проектът за избата е с прогнозна стойност 1 500 000 лева и заедно с лозята ще създадат над 20
постоянни работни места и над 50 сезонни. Мисля, че не са малко за мащабите и нуждите на
Общината. Дългосрочния положителен ефект за райони също е безспорен. За жалост, тук вече се
намесва администрацията на община Дългопол, главният архитект и кмета и дейността спира да се
развива. Може би е било идеалистично, но продължавах да мисля, че мога да разчитам на
съдействие и някаква помощ. Мислех си, че толкова голям проект ще се приеме с огромно
внимание и инвеститорът ще получи необходимото „обгрижване“, но нищо подобно не се случва.
Накратко хронологията на документооборота до тук е: 1. Парцелът, върху който ще построим
избата е урегулиран със заповед на г-н Светльо Якимов, а именно с №131/ 18.12.2011г. При
промяната са спазени всички изисквания на ЗУТ и са предоставени положителни становища от
РИОСВ, басейнова дирекция, напоителни системи и др. 2. Съгласно инвестиционните ни
намерения , ние решихме да изменим ПУП в частта за предназначения на част от имота, като се
трансформира от жилищни нужди в производствен терен. Въпреки, че съгласно ЗУТ не сме
длъжни да го правим, т.е. винарска изба може да се построи и в жилищна територия. 3. Със
заповед №1214/ 17.10.2014г. кметът отказва изработване на проект за изменение на ПУП. Това е
грубо нарушение на закона. Администрацията грубо смесва две различни процедури –
първоначално изработване на ПУП и изменение на действащ такъв. Нарушени са разпоредбите на
чл. 134 и чл. 135, ал.2 от ЗУТ. Посочените изисквания са необходими при изготвяне на
първоначален подробен устройствен план, но не и при изменение на действащ. 4. След входиране
на жалба от наша страна до Административен съд – гр.Варна срещу горепосочената заповед,

кметът отмени заповедта си и издаде коренно противоположна заповед, с която разрешава да се
изработи проект за промяна на ПУП на имота. С тази положителна наглед заповед отново се
поставят незаконно изисквания за ново съгласуване с РИОСВ, Басейнова дирекция, Служба КОС
и други. Същите вече са представени преди 3 години и са все още актуални. За съжаление тази
заповед на кмета не може да бъде обжалвана, защото отговорът е положителен за искателя и
липсва правен интерес. Но уважаеми дами и господа, това е все едно да ми се разреши да пътувам
до САЩ, но да ми се каже, че мога да стигна до там само с плуване. Всички факти и обстоятелства
ме карат да мисля, че в този случай отношението към мен е целенасочено, поради конкурентните
ни отношения със сина и снахата на г-жа Маринка Иванова. За какво отношение към
инвеститорите можем да говорим в случая?! И всичко това в ситуация на огромна безработица в
общината, където всяко създадено ново работно място е ценно. В свое интервю г-жа Иванова
казва: „Ръка за ръка, всички заедно трябва да възродим Общината...“. Къде е подадената „ръка“ от
администрацията?! В заключение искам да призова администрацията да преразгледа това свое
решение и отношение към бизнеса, макар и възприеман за конкурентен. Какво значение имат тук
нашите бизнес отношения, когато Общината има нужда от инвестиции, когато хората имат нужда
от работа и хляб?! Подготвих писмо, с което следващата седмица ще запозная със случая
Областният управител, Министър-председателят, Министърът на земеделието и храните,
Агенцията за инвестиции, Комисията за избягване на конфликт на интереси, Камара на
архитектите, както и националните медии – БНТ, БТВ и Нова ТВ. Ще се постарая да запозная и
цялата общественост на Общината със същината на проблема. Благодаря Ви за вниманието!
В 14:45ч. Руска Иванова влезе в залата и заседанието продължи със 15 общински съветника.
Красен Железов – Нач. общинска служба „Земеделие”-гр.Провадия, офис-Дългопол: Уважаеми
представители на администрацията, при отсъствието на кмета на общината, искам да се обърна
към вас по следния въпрос: при комасация на масивите и разпределението им, това се ръководи от
комисия в троен състав, като член от администрацията е упълномощен от кмета на общината, в
т.ч. г-н Славчо Славов е член на комисии, а към момента кметове по населени места няма в тези
комисии, има избираеми кметове и г-н Сашо Захариев, когото аз не познавам лично. Умолявам
всички, никой не иска да подписва тези формални протоколи, които съдържат информация, че на
тази дата комисията се е събрала, предоставила е регистри и карти на арендаторите и сме се
разбрали, че ще се съберем още веднъж, за да уточним кога ще се сключи споразумението. Никой
от администрацията не иска да подпише тези протоколи, с обяснението, че г-жа Маринка Иванова
не им е разпоредила. В продължение на темата, която г-н Ангелов разви, искам да кажа, че нещата
стават нетърпими в тази община. Много ви моля, като представители на администрацията, да
съдействате г-жа Иванова да се разпореди нейните членове в тези комисии да си свършат
работата, защото областна дирекция „Земеделие” буксува единствено заради община Дългопол.
Ал. Александров - Общински съветник: Колеги, това което г-н Ангелов каза преди малко, бих го
нарекъл меко „скандално”. Само преди няколко месеца ни се вкара за гласуване една Наредба за
инвеститори клас „В” и там за 200 000лв. инвестиция обещавахме чудеса. Тук ще има 2млн.
инвестиция, което г-н Ангелов ще направи и го спъват по всякакъв начин. При положение, че сме
финансово много зле и всяко работно място е ценно! Приветствам господина за това, което смята
да направи, нека да дойдат и да видят как една бедна община привлича инвеститорите. Моя
въпрос е друг: преди няколко месеца група общински съветници отправиха питане към кмета на
общината за щатното разписание по длъжности, последва решение на общински съвет, но такова
все още не е предоставено. Искам общинска администрация в неписмен вид, устно, да ми отговори
кога ще ни бъде предоставена информацията за щатното разписание?
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Г-н Александров, знаем за проблема, че
многократно е поставян въпроса за предоставяне на щатното разписание, аз чакам нареждане, така
че не мога да го предоставя без такова.
Ал. Александров - Общински съветник: Съгласно ЗМСМА, общински съвет определя
структурата на общинска администрация и следи и контролира нейното изпълнение. На нас ни се
отнемат функциите и възможностите за контрол.

Ф. Хасан - Общински съветник: Този въпрос за щатното разписание, излезе в публичното
пространство, защото се коментираше, че гражданските договори в общината възлизат на 400 000500 000лв., а те се изплащат от собствени приходи, при условие, че имаме 1млн. лв. задължения, а
общинска администрация не иска да сведе информация до обществеността колко хора работят тук
и какви пари получават. Това е доказателство за спекулирането с тази информация. Явно има
какво да се крие.
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Много добре знаете, че в поименното щатно
разписание не са отразени разходваните средства за гражданските договори, колкото и да са те.
Според ЗМСМА всеки съветник има право да дойде, да му се предостави да се запознае с щатното
разписание. Не ви се отказва възможността да получите тази информация.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Докладна записка от Николай Христов – Председател на ОбС, относно:
Поемане на транспортните разходи на Зийнеб Зия.
Красен Железов – Нач. общинска служба „Земеделие”-гр.Провадия, офис-Дългопол: В
качеството си на Началник на ОС”Земеделие”, се обръщам към Вас с молба, това заявление да
бъде уважено по следните съображения. Зийнеб Зия е ст. експерт в ОС”Земеделие”. Работи от
2006г. в офис – Дългопол и поради своя социален статус и семейно положение се налага да пътува
от Варна до Дългопол всеки ден. Работата в общинската служба е много тежка, обслужват се 17
населени места, това е общинска функция. Заплатите са много ниски на тези служители и едно
поемане на транспортните разходи от служителя е много натоварващо. Затова ви моля да уважите
молбата на Зийнеб Зия.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Нека чуем становищата на ПК”Финанси и бюджет” и общинска
администрация.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде одобрена молбата на Зийнеб Зия.
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
отсъства
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 64-2
Община Дългопол поема транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно, а
именно от Варна до Дългопол на Зийнеб Зия Юсуфова – Ст. експерт към ОС”Земеделие”Провадия, офис-Дългопол.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Информация във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти по
Оперативни програми финансирани от Европейските фондове.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем становището на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти”.
Р. Дукова-Предс. на ПК „СПЕП”: Да бъде приета информацията.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приета
информацията във връзка с кандидатстването и реализирането на проекти по Оперативни
програми финансирани от Европейските фондове, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.24 във
връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-3
Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране на проекти по оперативните
програми на Европейските фондове съгласно Приложения № 1.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет по изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол за
2014г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Собственост и стопанство” и ПК”Териториално устройство и екология”?
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приет
отчета по изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община Дългопол за 2014г.,
моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-4
Приема представения отчет по изпълнение на Плана за устойчиво енергийно развитие на Община
Дългопол за 2014г.
ПО ТОЧКА ПЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:
Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в
Община Дългопол.
Ал. Александров - Общински съветник: Отразени ли са промените, които бяха направени от
комисиите?
М. Христова – Гл. експерт Организатор хуманитарни дейности: Да, отразени са.

Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище от Председателския съвет на всички
комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение с така направените промени по докладната.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приета
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община
Дългопол на първо четене, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 15 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 15 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-5
Приема на първо четене Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и
инвалидите в Община Дългопол.
ПО ТОЧКА ШЕСТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:

Приемане на последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.
Ал. Александров - Общински съветник: Какво значи последваща оценка?
К. Балинова – Секретар на община Дългопол: Съгласно ЗРР, чл.34, регламентира, че трябва за
ОПР 2007-2013г. да се приеме такава последваща оценка за изпълнението на целите и
приоритетите му.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище от Председателския съвет на всички
комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приета
последващата оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г., моля да
гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от
ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за регионално развитие , Общински съвет Дългопол
прие:
РЕШЕНИЕ 64-6
Приема Последваща оценка на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г.
ПО ТОЧКА СЕДМА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Отчет за дейността по събирането на твърди битови отпадъци.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Финанси и бюджет” и ПК”Собственост и
стопанство”?
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на гласуване. Който е съгласен да бъде приет
отчета за дейността по събирането на твърди битови отпадъци за 2014г., моля да гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 3 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-7
Приема отчета за дейността по събирането на твърди битови отпадъци за 2014г.
В 15:30ч. бе обявена 15 минутна почивка, след което заседанието продължи със 16 общински
съветника.
ПО ТОЧКА ОСЕМ: Докладна записка от Александър Александров – Общински съветник,
относно: Предложение за освобождаване от такса битови отпадъци на общинските образователни,
културни и здравни заведения на територията на Община Дългопол за 2015г.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какви са становищата на
ПК”Териториално устройство и екология”, ПК”Финанси и бюджет” и общинска администрация?
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да не бъде приет проекта за решение.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Становището е отрицателно.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„Възд. се”
„Възд. се”
„Възд. се”
„Против”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 2 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6 гласа.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 6, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА и чл.8, ал.6 от ЗМДТ, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 64-8
Не приема проекта за решение по Докладна записка от Александър Александров – Общински
съветник, относно: Предложение за освобождаване от такса битови отпадъци на общинските
образователни, културни и здравни заведения на територията на Община Дългопол за 2015г.
ПО ТОЧКА ДЕВЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол,
относно: Приемане на план-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане на отпадъци през 2015г.
Т. Михалева-Гл. експерт Екология: Предлагам т.ІV, т.V и т.VІ от проекта за решение да
отпаднат.
Н.Христов-Предс.на ОбС: По предложението на общинска администрация т.ІV, т.V и т.VІ да
отпаднат от проекта за решение, който е съгласен, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
ПРИЕМА СЕ.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Ако няма въпроси да чуем становищата на ПК”Териториално
устройство и екология”, ПК”Финанси и бюджет”.
М. Юнуз-Предс. на ПК”ТУЕ”: Да бъде приет проекта за решение с така направената корекция.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение с така направената корекция.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол с така направената корекция, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 13 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа.
С 13 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.6 и
т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 64-9
І. Приема План-сметка за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на
отпадъци за 2015г." в размер 499 446,72 лв. съгласно Приложене №1
ІІ. Определя базата за облагане с такса „Битови отпадъци" през 2015 год. да бъде както следва:
- за жилищните и нежилищните имоти на физически лица - данъчната оценка
- за жилищните имоти на юридически лица - данъчната оценка
- за нежилищни имоти на юридически лица - по-високата от данъчната и отчетната стойност
на имота.
III. Приема съотношението на необходимите разходи за всяка услуга поотделно съгласно приетата
План-сметка както следва:
1. За град Дългопол, както следва:
- Осигуряване на съдове за съхранение на ТБО - 0,19%о
- Събиране и транспортиране на отпадъците - 1,84%о
- Проучване, проектиране на инсталации за обезвреждане на отпадъци, такса - депо и
отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО -3,19%о
- Поддържане на територии за обществено ползване - 0,38%о
2. За селата Цонево, Дебелец, Медовец и Аспарухово, както следва:
- Осигуряване на съдове за съхранение на ТБО - 0,17%о
- Събиране и транспортиране на отпадъците - 1,71%о
- Проучване, проектиране на инсталации за обезвреждане на отпадъци, такса - депо и
отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 2,97%о
- Поддържане на територии за обществено ползване - 0,35%о
3. За селата Арковна, Боряна, Величково, Камен дял, Красимир, Комунари, Лопушна,
Партизани, Поляците, Рояк, Сава и Сладка вода, както следва:
- Осигуряване на съдове за съхранение на ТБО - 0,15%о
- Събиране и транспортиране на отпадъците - 1,66%о
- Проучване, проектиране на инсталации за обезвреждане на отпадъци, такса - депо и
отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 2,85%о
- Поддържане на територии за обществено ползване - 0,34%о
4. За нежилищни имоти на юридически лица, както следва
- Осигуряване на съдове за съхранение на ТБО - 0,35%о
- Събиране и транспортиране на отпадъците - 3,45%о
- Проучване, проектиране на инсталации за обезвреждане на отпадъци, такса - депо и
отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 4,94%о
- Поддържане на територии за обществено ползване - 0,46%о
ПО ТОЧКА ДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община Дългопол, относно:

Актуализация на Плана за Капиталови разходи за 2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров - Общински съветник: Не за първи и се страхувам не за последен път, общинска
администрация внасят в едно заседание корекция на Капиталова програма и одобряване на
Капиталова програма за съответната година. Тази корекция коригира Капиталовата програма,
приета в началото на годината до неузнаваемост. В началото на 2014г. е спусната на общински
съвет Капиталова програма от общинска администрация, която е гласувана и в края на годината е
коренно променена. Предлагам от тук – нататък, гласувайки Капиталова програма да гласуваме
едно изречение: „Кмета прави каквото си иска”. Това е моето предложение.
Ф. Хасан - Общински съветник: Изглежда Капиталовата програма се използва от кмета на
общината за собствен пиар. Средствата, които бяха спрени за издаването на вестника са насочени
за изграждане на емблема на община Дългопол, която струва 51 000лв., а на нас ни беше казано, че
е изградена със средства на дарители. Тези дарения струват на данъкоплатците 51 000лв. Затова
предлагам в следващата Капиталова програма да се запише: „Възлага на кмета на общината да
състави Капиталова програма и да я разходва”. Няма смисъл от общински съвет, защото всичко,
което се свежда до нашето внимание е постфактум. Такова безобразие никога не е имало.

Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище от Председателския съвет на всички
комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 10 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 10 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл.21, ал.1, т.6
от ЗМСМА и ФО № 1/28.01.2014 г. на МФ за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините
и на сметките за СЕС за 2014 г., във връзка с изпълнение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 г. и чл. 97 от
ЗПФ, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-10
Одобрява корекции в плана на капиталовите разходи, съгласно приложение № № 8 и 9.
ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Отчет за изпълнението на Капиталовата програма за 2014г.
Ал. Александров - Общински съветник: На кое заседание на ОбС е приета Капиталовата
програма? Тя не е ли част от нещо друго, което променяйки сега трябва да променим и другото?
Н. Христов - Предс.на ОбС: Какво е обобщеното становище от Председателския съвет на всички
комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да не бъде приет проекта за
решение.
Р. Дукова-Предс. на ПК „СПЕП”: Да бъде приет отчета за изпълнение на Капиталовата програма
за 2014г.
М. Юнуз-Секр. на ПК”СС”: Да бъде приет отчета за изпълнение на Капиталовата програма за
2014г.
М. Юнуз -Предс. на ПК „ТУЕ”: Да не бъде приет отчета за изпълнение решенията на Общински
съвет.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет отчета за изпълнение на Капиталовата програма
за 2014г.

Ал.Александров-Предс. на ПК „ЗСД”: Да не бъде приет отчета за изпълнение на Капиталовата
програма за 2014г.
Е. Енев-Предс. на ПК „ОКМСД”: Да не бъде приет отчета за изпълнение на Капиталовата
програма за 2014г.
Д. Иванов-Предс. на ПК”ОРС”: Да бъде не приет отчета за изпълнение на Капиталовата програма
за 2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„Възд. се”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 9 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 глас.
С 9 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2, на основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА и ФО № 1/28.01.2014 г. на МФ за съставяне и изпълнение на бюджетите на общините и
на сметките за СЕС за 2014 г., във връзка с изпълнение на чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 г. и чл. 97 от
ЗПФ, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-11
Приема отчета на капиталовите разходи, съгласно приложението.
Ф. Хасан - Общински съветник: Гласувах „Против”, защото не е спазен ЗМСМА, в началото на
годината ние не сме приемали Капиталова програма, която да актуализираме и да приемаме отчет,
приехме бюджет и съгласно ЗМСМА, трябва да актуализираме бюджета.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Гласувах „Против”, защото за най-голямата населено
място, с. Цонево, не е направено нищо.
ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Приемане на отчет за касово изпълнение на бюджета за 2013 година на Община
Дългопол.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище от Председателския съвет на всички комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет отчета за касово
изпълнение на бюджета за 2013 година на Община Дългопол.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.6,
във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-12
1. Приема уточнен план на бюджета към 31.12.2013г., както следва:
1.1. на приходите:
1.1.1. държавни дейности в размер на 5 070 839 лв., съгласно приложение № 1
1.1.2. местни дейности в размер на 2 582 623 лв., съгласно приложение № 2
1.2. на разходите:
1.2.1. държавни дейности в размер на 5 070 839 лв., съгласно приложение № 3
1.2.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на 2 582 623 лв.,

съгласно приложения № 4
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2013г., както следва:
2.1. по прихода:
2.1.1. държавни дейности в размер на 4 781 319 лв., съгласно приложение № 1
2.1.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на 2 641
756 лв., съгласно приложения № 2
2.2. по разхода
2.2.1. държавни дейности в размер на 4 781 319 лв., съгласно приложение № 3
2.2.2. местни дейности и дофинансирани държавни дейности в размер на 2 641
756 лв., съгласно приложения № 4
3. Приема уточнен план на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2013 г.,
съгласно приложения №№ 5 и 6
ДФ «Земеделие» - ПРСР
3.1 по прихода в размер на 131 547 лв.
3.2 по разхода в размер на 131 547 лв. ОП
«Човешки ресурси» и ОПАК - НФ
3.3 по прихода в размер на 2 649 791 лв.

3.2 по разхода в размер на 2 649 791 лв.
4. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.

2013 г., съгласно приложения № 5 и № 6
ДФ «Земеделие»
4.1 по прихода в размер на 131 547 лв.
4.2 по разхода в размер на 131 547 лв. ОП
«Човешки ресурси»
4.3 по прихода в размер на 2 649 791 лв.
4.2 по разхода в размер на 2 649 791 лв.
ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Изпълнението на бюджета за 2014г. и за получените и изразходвани средства
от ЕС към 31.10.2014г. и неговата актуализация.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя?
Ал. Александров - Общински съветник: Изпълнението на бюджета за 2014г. към 31.10.2014г.,
който ни е предоставен, както и информацията, която беше изискана от общинските съветници,
относно финансовото състояние на общината, касае крах на бюджета на общината. Особено това се
вижда в процента изпълнение на приходната част и процента изпълнение на разходната част.
Задавам един въпрос, който съм го задавал две години подред – има ли общината план за излизане
от тази криза или няма? Милион и половина лева трудно се наваксват, това са разходи и
задължения, които ще тежат на следващия бюджет. Това, което говорихме в началото на приемане
на бюджет - 2014г., че се надува един кух балон от около 1млн., сега стана ясно на всички, че е
така. Това е много добре представен и направен отчет, но е стряскащ. Но искам да знам какъв е
анализа на общинска администрация и какво правим от тук нататък? Какъв е плана за излизане от
тази ситуация?
Н. Димитрова - Нач. отдел БФСД: Само искам да уточня, че очакваните неразплатени разходи
към края на годината са 1, 261млн. лв., но към тази цифра влиза и 435 000лв. на частния съдебен
изпълнител.
Ф. Хасан - Общински съветник: Какво мисли да направи общинска администрация от тук
нататък? Нека да припомня, че след предишно заседание всички общинска съветници останахме
тук и поискахме среща с кмета на общината, за да обсъдим тези задължения. Идеята на тази среща
беше да се вземат някакви мерки.
Цв. Костова-Зам.кмет по ОКМСД: Не приемаме с равнодушие това, което става, благодаря на
общинските съветници, че са съпричастни, нашата тревога не е по-малка. В момента, в който сме
готови с оздравителна програма, тя ще бъде обсъдена и доведена до знанието на общинските
съветници.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли други въпроси към вносителя? Няма. Какво е обобщеното
становище от Председателския съвет на всички комисии, на които беше разгледана докладната?
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Обобщеното становище е да бъде приет проекта за
решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Против”
„ЗА”
„Против”

11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„Против”
„Против”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 5 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл.21, ал.1, т.6
от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.3, чл.24, ал.1 и чл.32, ал.2 Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-13
1.
Одобрява извършените промени по функции, групи и дейности и по единната
бюджетна класификация в делегираните държавни дейности съгласно приложения № № 1 и 3.
2.
Приема актуализираният план в приходната и разходната част в частта за местните и
дофинансираните дейности към 31Л 0.2014г., съгласно приложения №№ 2 и 4.
3.
Приема информацията за изпълнение на бюджета за 2014 г. и информацията за
изпълнение на проектите по сметките за средства от европейския съюз /СЕС/ към 31.10.2014 г.

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Разпределение на броя персонал във функция столово хранене в училищата в
община Дългопол осигуряващи столово хранене.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на ПК
„Образование, култура, младежки и спортни дейности” и ПК”Финанси и бюджет”.
Е. Енев – Предс. на ПК”ОКМСД”: В комисията постъпи следното предложение: за НУ”Иван
Вазов” – Дългопол – 2бр.; за ОУ”Васил Левски” – Поляците – 0.5бр.; за ОУ”Христо Ботев” –
Цонево – 2бр.; за ОУ”Христо Ботев” – Партизани – 0.5бр.; за СОУ”Назъм Хикмет” – Медовец –
1бр.; за СОУ”Св. Кл. Охридски” – Дългопол – 4.5бр. Общо: 11бройки. С така направеното
предложение за промяна становището на комисията е положително.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Становището е положително по предложението на общинска
администрация.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, по предложението на общинска администрация, който е
съгласен проекта за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – 7 гласа;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 8 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал. 1, т.2 от
ЗМСМА и чл.36, т.5 от ЗНП, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-14
Не приема проекта за решение по Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Разпределение на броя персонал във функция столово хранене в училищата в
община Дългопол осигуряващи столово хранене.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Колеги, по предложението на ПК”ОКМСД”, който е съгласен моля
да гласува!

Резултати от гласуването:
“ЗА” – 8 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 8 глас.
НЕ СЕ ПРИЕМА.
ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Издаване на запис на заповед от община Дългопол в полза на ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената
стойност след извършено авансово плащане по договор № 03/321/01312 от 27.11.2012 г. по мярка
321 за Проект "Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на
общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”,
сключен между община Дългопол и ДФ „Земеделие”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Да чуем становището на
ПК”Финанси и бюджет”.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Да бъде приет проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал. 1, т.
10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
на основание договор за отпускане на финансова помощ договор № 03/321/01312 от 27.11.2012 г.
по мярка 321 за Проект "Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на
общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол” сключен
между община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор
Румен Андонов Порожанов, Общински съвет Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-15
1. Отменя решение № 23-7 от 2012 г. на Общински съвет- Дългопол.

2. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 616 869.78 лв. (шестстотин и шестнадесет хиляди осемстотин
шестдесет и девет лв. седемдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността
на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова
помощ 03/321/01312 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект "Реконструкция и
изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт,
младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол” сключен между
община Дългопол и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Възлага на кмета на община Дългопол да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор №03/321/01312 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Кандидатстване на община Дългопол с проектно предложение по
инвестиционен проект „Интегрирано управление на водите в Община Дългопол за агломерации
гр.Дългопол и с.Цонево” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”.
Н. Христов - Предс.на ОбС: Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Нека чуем становището на
ПК”Стратегическо планиране и европроекти” и ПК”Финанси и бюджет”.
Р. Дукова-Предс. на ПК „СПЕП”: Да бъде приет проекта за решение.
Д.Божкова-Предс. на ПК „ФиБ”: Докладната да бъде разгледана на Председателски съвет.
Д. Костадинова – Зам.-предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъде приет
проекта за решение.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен проекта
за решение да бъде приет за решение на ОбС-Дългопол, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 12 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа.
С 12 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3, на основание чл.21, ал. 1, т.10
и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Дългопол прие:

РЕШЕНИЕ 64-16
1. Дава съгласие на Общината да кандидатства с инвестиционен проект: „Интегрирано
управление на водите в Община Дългопол за агломерации гр.Дългопол и с. Цонево”.
Обособена позиция 1 : Агломерация – гр. Дългопол
Обособена позиция 2 : Агломерация – с. Цонево”
по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, приоритетна ос 1 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
2. Дава съгласие, при условие, че инвестиционния проект е допустим за финансиране по
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, приоритетна ос 1, кмета на Община
Дългопол да предприеме необходимите законоустановени действия за:
- осигуряване на необходимите финансови ресурси за покриване на първоначалните
допустими разходи по проекта преди възстановяването им от ОПОС;
- осигуряване на необходимите финансови ресурси за покриване на допустими разходи по
проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС в т.ч. собственото участие;
- осигуряване на необходимите финансови ресурси за покриване на недопустимите разходи
по проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Дългопол да предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето Решение.
ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА: Докладна записка от Маринка Иванова - Кмет на Община
Дългопол, относно: Заявления за еднократна помощ.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 200лв. на Галина Тодорова Кирова, заявление с вх. № 9400-2215/10.11.2014 г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на Галина Тодорова Кирова, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-1
1.Отпуска еднократна помощ на Галина Тодорова Кирова – жител на с. Камен дял, в размер на 200
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Невяна Стоилова Миронова, заявление с вх. № 94002326/27.11.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Невяна Стоилова Миронова, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-2
1.Отпуска еднократна помощ на Невяна Стоилова Миронова – жител на с. Величково, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Фатме Хасан Исмаил, заявление с вх. № 9400-2265/18.11.2014г.

Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Фатме Хасан Исмаил, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-3
1.Отпуска еднократна помощ на Фатме Хасан Исмаил – жител на с. Лопушна, в размер на 100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 550лв. на Микола Викторович Ахтирко, заявление с вх. № 94002351/03.12.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 550лв. на Микола Викторович Ахтирко, моля да
гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-4
1.Отпуска еднократна помощ на Микола Викторович Ахтирко – жител на гр. Дългопол, в размер
на 550 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Виолета Христова Неделчева, заявление с вх. № 94002345/02.12.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Виолета Христова Неделчева, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие

РЕШЕНИЕ 64-17-5
1.Отпуска еднократна помощ на Виолета Христова Неделчева – жител на с. Цонево, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 150лв. на Асен Стефанов Андреев, заявление с вх. № 9400-2391/10.12.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 150лв. на Асен Стефанов Андреев, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-6
1.Отпуска еднократна помощ на Асен Стефанов Андреев – жител на с. Величково, в размер на 150
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Абибя Алиева Ахмедова, заявление с вх. № 9400-2409/13.12.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Абибя Алиева Ахмедова, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-7
1.Отпуска еднократна помощ на Абибя Алиева Ахмедова – жител на гр.Дългопол, в размер на 100
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъде отпусната еднократна
помощ в размер на 100лв. на Гюйсюм Алиева Ахмедова, заявление с вх. № 9400-2413/13.12.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Гюйсюм Алиева Ахмедова, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-8
1.Отпуска еднократна помощ на Гюйсюм Алиева Ахмедова – жител на с. Камен дял, в размер на
100 лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Д. Костадинова-Зам.-Предс. на ОбС: Становището на Председателския съвет е да бъде отпусната
еднократна помощ в размер на 100лв. на Мариана Добрева Пеева, заявление с вх. № 94002466/17.12.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъде
отпусната еднократна помощ в размер на 100лв. на Мариана Добрева Пеева, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

отсъства

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 16 гласа;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма.
С 16 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-9
1.Отпуска еднократна помощ на Мариана Добрева Пеева – жител на гр. Дългопол, в размер на 100
лв.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Фатме Исмаил Ахмед, заявление с вх. № ОС-447/21.11.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъдат
отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Фатме Исмаил Ахмед, моля да гласува!

1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова
17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-10
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Фатме Исмаил Ахмед – жител на с. Партизани.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал. Александров-Предс. на ПК”ЗСД”: Становището на комисията е да бъдат отпуснати
безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Атче Исуф Ахмед, заявление с вх. № 9400-1402/29.07.2014г.
Н.Христов-Предс.на ОбС: Колеги, в процедура на поименно гласуване, който е съгласен да бъдат
отпуснати безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Атче Исуф Ахмед, моля да гласува!
1. Николай Иванов Христов
2. Даниела Маринова Костадинова
3. Добромир Василев Иванов
4. Радка Илиева Дукова-Русева
5. Мустафа Юнуз Исмаил
6. Хюсеин Реджебов Ибов
7. Ферхан Юсеин Хасан

„ЗА”

8. Насуф Юсуфов Насуфов
9.Хатидже Мехмед Чолак
10.Александър Неделчев Александров
11.Васил Радославов Василев
12. Евгения Илиева Русева
13. Борислав Благоев Николов
14. Емил Димитров Енев
15. Халил Салиев Насуфов
16. Руска Йорданова Иванова

„ЗА”

„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„Против”
„Възд. се”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”
„ЗА”

17. Тодорка Божкова Вълчева

„ЗА”

Резултати от поименното гласуване:
“ЗА” – 14 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас.
С 14 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие
РЕШЕНИЕ 64-17-11
1.Отпуска безвъзмездно 3м3 дърва за огрев на Атче Исуф Ахмед – жител на с. Аспарухово.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Ал.Александров-Предс.на ПК»ЗСД»: За всички останали заявления, становището на комисията е
отказ.
Други предложения нямаше и се пристъпи към гласуване.
Резултати от гласуването:
“ЗА” – 11 гласа;
“ПРОТИВ” – 1 глас;
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа.
С 11 гласа “ЗА”, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет – Дългопол прие:
РЕШЕНИЕ 64-17-12
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. №9400-2059г. от Севда Ангелова Райчева с адрес с. Величково.
2. Заявление с Вх. № 9400-1843/25.09.2014г. от Пенка Иванова Стоянова с адрес с. Камен дял.
3. Заявление с Вх. № 9400-2193/03.11.2014г. от Гергина Златева Иванова с адрес гр. Дългопол.
4. Заявление с Вх. №9400-2302/24.11.2014г. от Минка Паскалева Вичева с адрес гр. Дългопол

Поради изчерпване на Дневния ред Председателят Николай Христов закри заседанието на
Общински съвет - Дългопол в 16:52 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ДЪЛГОПОЛ:
/НИКОЛАЙ ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛЧИК:
/ Д. ТОНЧЕВА/

